
Protocol vrijwilligerswerk SEH 
 

• Voor alle spelende leden van 16 jaar en ouder (peildatum 1 juli begin seizoen) geldt dat ten 

minste 16 uur per seizoen wordt besteed aan vrijwilligerswerk ten behoeve van de vereniging. 

 

• Voor spelende leden jonger dan 16 jaar geldt dat de ouder(s) van het lid deze taak voor hun 

rekening nemen.  

 

• Voor spelers tussen 16 jaar en 18 jaar geldt dat de ouder(s) deze taak ook voor hun rekening 

mogen nemen. In dat geval heeft de zoon/dochter vrijstelling. 

 

• Bij een gezin met meerdere leden van onder de 16 jaar geldt voor de ouder(s) een verplichting van 

minimaal 16 uur per seizoen.  

 

• Indien een nieuw lid zich in de loop van een seizoen inschrijft geldt een tijdsevenredige 

urenverplichting gerekend met 16 uur voor een volledig seizoen. 

 

• Voor het verrichten van het vrijwilligerswerk geeft de speler dan wel de ouder(s) van de speler zich 

voorafgaand op het nieuwe seizoen op. Opgave vindt plaats n.a.v. een digitale uitnodiging verstuurd 

vanuit de vrijwilligerscommissie. In deze uitnodiging kan de speler dan wel de ouder(s) van de speler 

zich opgeven voor een aantal, door de vrijwilligerscommissie geselecteerde, vrijwilligerstaken.  

Indien geen opgave wordt gedaan of de opgave naar het oordeel van de vrijwilligerscommissie van 

de vereniging onvoldoende is, zal de speler dan wel de ouders van de speler door de 

vrijwilligerscommissie worden ingedeeld voor een vrijwilligerstaak. 

 

• Het bovenstaande laat onverlet dat naast vrijwilligerswerk ten behoeve van de vereniging, de 

speler dan wel de ouder(s) van de speler de gebruikelijke verplichtingen heeft of hebben jegens het 

team (vlaggen, wassen, fluiten, rijden etc.). Hierover worden per seizoen binnen het team afspraken 

gemaakt. Hieronder valt ook het bij toerbeurt meedraaien in de keuken- en bardienst. 

 

• De vrijwilligerscommissie van de vereniging is belast met de uitvoering van dit protocol. Eventuele 

geschillen kunnen aan de vrijwilligerscommissie schriftelijk en gemotiveerd worden voorgelegd. De 

vrijwilligerscommissie zal in enkele gevallen een geschil aan het dagelijkse bestuur voorleggen. 
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